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Nowa wersja zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących, które są związane 

z wdrożeniem Modułu NFZ dedykowanego do sprawozdawczości świadczeń przez poszczególnych 

dysponentów do oddziałów wojewódzkich NFZ. 

Niniejsza instrukcja zawiera informację o zmianach dotyczących Modułu Administratora, Modułu 

Analityka i Modułu ZRM. Moduł NFZ posiada oddzielną instrukcję użytkownika. 

Zmiany dla: 

1) Modułu Administratora są zawarte od strony nr 3; 

2) Modułu Analityka są zawarte od strony nr 5; 

3) Modułu NFZ są zawarte od strony nr 9; 

4) Modułu ZRM są zawarte od strony nr 11. 
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Moduł Administratora 

 

1) Zmodyfikowano formatkę „Podmiot”. 

W formatce „Podmiot” zostały dodane następujące pola: 

a) „Kod świadczeniodawcy (NFZ)” – kod świadczeniodawcy rozliczającego umowę (Lidera), 

występujący w umowie z OW NFZ pełniący rolę identyfikatora dla sprawozdawczości  

z wykorzystaniem Modułu NFZ. Pole obowiązkowe dla podmiotu typu: „Lider”, 

„Współrealizator”, „Podwykonawca”; 

b) „Integracja z Modułem NFZ” – zaznaczenie tej opcji włącza dla danego podmiotu integrację 

z Modułem NFZ, dane z KZW/KMCR są eksportowane automatycznie do Modułu NFZ 

z ostatnich 60 dni; 

c) „Integracja z Modułem Apteka” – zaznaczenie tej opcji włącza integrację z Modułem Apteka 

w zakresie gospodarki lekami. 

Opcja „Integracja z Modułem NFZ” oraz opcja „Integracja z Modułem Apteka” jest dostępna jedynie 

dla Administratora Centralnego. 
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2) Zmodyfikowano listę innych stanowisk. 

W związku z planowanym wdrożeniem nowych aplikacji SWD PRM niektórzy użytkownicy zyskają 

możliwość logowania do więcej niż jednej aplikacji na danym stanowisku dostępowym. Kolumna 

z numerem wersji aplikacji została podzielona na sześć kolumn: 

a) „wer. MADM” – oznaczająca wersję Modułu Administratora; 

b) „wer. MAPT” – oznaczająca wersję Modułu Apteka; 

c) „wer. MANL” – oznaczająca wersję Modułu Analityka; 

d) „wer. MKOO” – oznaczająca wersję Modułu Koordynatora; 

e) „wer. MNFZ” – oznaczająca wersję Modułu NFZ;  

f) „wer. MPLA” – oznaczają wersję Modułu Planisty. 

Po wdrożeniu Modułu NFZ na środowisko produkcyjne, użytkownicy z uprawnieniem „Analityk 

dysponenta” typu Lider będą mogli zalogować się do Modułu Analityka i Modułu NFZ korzystając  

z tej samej maski dostępowej.  
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Moduł Analityka 

1) Dodano kolumny: „Status NFZ” oraz „Opis błędu NFZ” wraz z odpowiednim filtrem.  

W Module analityka na zakładce „Zamknięte dokumenty” zostały dodane dwie nowe kolumny:  

a) „Status NFZ” – zawierająca aktualny status rozliczenia świadczenia;  

b) „Opis błędu NFZ” – zawierająca opis błędu w przypadku świadczeń do poprawy.  

 

 

Jeżeli integracja z Modułem NFZ dla danej jednostki jest włączona w Module Administratora, dane 

z KZW/KMCR, które podlegają sprawozdawczości do OW NFZ będą automatycznie migrowane do 

Modułu NFZ.  

Karty migrowane do Modułu NFZ przyjmują odpowiednio statusy oznaczające następujące przypadki:  

a) „Błąd walidacji wstępnej” – KZW/KMCR nie została zaimportowana do Modułu NFZ, 

powód błędu określony jest w polu „Opis błędu NFZ”; 

b) „Poprawnie zaimportowano” – KZW/KMCR została zaimportowana do Modułu NFZ; 

c) „Nie wymaga sprawozdania” – KZW została zamknięta z wybraniem opcji: „brak pacjenta 

w miejscu zdarzenia” lub „pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy”; 

d) „Błąd walidacji NFZ” – KZW/KMCR została zwrócona do Modułu Analityka w wyniku 

błędu zwróconego z OW NFZ lub błędu walidacji przy tworzeniu komunikatu dla OW NFZ, 

powód błędu określony jest w polu „Opis błędu NFZ”. 

 

Pełny opis błędu można wyświetlić po najechaniu kursorem na dany rekord.  
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W przypadku, gdy pole „Status NFZ” pozostaje puste, oznacza to, że dla danej KZW została podjęta 

decyzja o odwołaniu wyjazdu przez dyspozytora medycznego. 

Na zakładce „Zamknięte dokumenty”, został również dodany filtr: „Status NFZ”, który umożliwia 

wyświetlenie KZW/KMCR w jednym wybranym statusie. 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wraz z wgraniem wersji 55.x. w Module Analityka będą pojawiać się statusy NFZ nawet  

w Podmiotach które nie biorą udziału w pilotażu Modułu NFZ. Dotyczy to wyłącznie statusu „Nie 

wymaga sprawozdania”. 
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2) Dodano opcję „Wyślij do Modułu NFZ” 

Zamknięte dokumenty KZW/KMCR są automatycznie importowane do Modułu NFZ pod 

warunkiem, że w Module Administratora dla danego dysponenta włączona jest opcja „Integracja 

z Modułem NFZ”.  

W przypadku modyfikacji zamkniętych KZW/KMCR dla których w Module Analityka została 

wprowadzona zmiana przez analityka, np. poprawa błędnych danych, takie KZW/KMCR są 

automatycznie ponownie importowane do Modułu NFZ. Nie ma w tym przypadku konieczności 

używania przycisku „Wyślij do Modułu NFZ”. 

Natomiast w przypadku, gdy „Opis błędu NFZ” wskazuje na błąd, który nie wymaga edycji 

KZW/KMCR, a wymaga poprawy w Module Administratora, np. zły numer prawa wykonywania 

zawodu lekarza lub pielęgniarki, po jego poprawie należy użyć opcji „Wyślij do Modułu NFZ”.  

W tym przypadku nie dochodzi do edycji KZW/KMCR, a wiec mechanizm automatycznego 

importowania do Modułu NFZ nie zadziała.  

UWAGA!!!  

Zamknięty dokument KZW/KMCR zostanie ponownie zaimportowany do Modułu NFZ tylko 

w przypadku, gdy od jego zamknięcia nie upłynęło więcej niż 60 dni. 
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Opcja „Wyślij do Modułu NFZ” zadziała tylko dla zamkniętych dokumentów KZW/KMCR, dla 

których „Status NFZ” nie jest pusty. W przeciwnym wypadku użytkownik dostanie komunikat: „Dla 

wybranej pozycji opcja niedostępna”. 

 

 

 

Opcja „Wyślij do Modułu NFZ” jest dostępna dla użytkownika z uprawnieniami: „Analityk dysponenta 

– lider” oraz „Analityk dysponenta - podwykonawca i współrealizator”.  

 

UWAGA!!! 

Funkcjonalność automatycznego importowania zamkniętych dokumentów KZW/KMCR do Modułu 

NFZ działa dla okresu ostatnich 60 dni od daty wybrania przełącznika „Integracja z Modułem NFZ”  

w Module Administratora. W związku z tym do Modułu NFZ zostaną również zaimportowane 

świadczenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc, który będzie rozliczany za pomocą Modułu NFZ 

SWD PRM. Świadczenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, nie powinny być 

ponownie przekazywane za pomocą Modułu NFZ SWD PRM. 
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Moduł NFZ 

 

1) Dodano nowy Moduł w ramach SWD PRM 2.0 – Moduł NFZ  

 

Moduł NFZ SWD PRM będzie realizował wszystkie funkcje niezbędne do sprawozdawania  

i rozliczania się świadczeniodawców wykonujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne – 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego z właściwymi sobie Wojewódzkimi Oddziałami NFZ. 

Z uwagi na to, że SWD PRM działa na terenie Polski, Moduł NFZ został tak zaprojektowany, aby 

obsługiwać świadczeniodawców rozliczających się zarówno w SZOI, jak i Portalu Świadczeniodawcy. 

Dostęp do Modułu posiada wyłącznie użytkownik z uprawnieniem systemowym „Analityk dysponenta” 

u dysponenta typu „Lider”. Analitycy dysponenta typu „Współrealizator” i „Podwykonawca” nie 

posiadają dostępu do Modułu NFZ. 

 

 

 

 



 

10 
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UWAGA!!! 

Moduł NFZ nie będzie dostępny dla wszystkich Podmiotów wraz z wgraniem wersji 55.x. Moduł NFZ 

zostanie uruchomiony pilotażowo w wybranych wcześniej Podmiotach. 

Aktualizacja do wersji 55.x nie wpływa na sposób rozliczania umów zawartych z Wojewódzkimi 

Oddziałami NFZ w Podmiotach w których nie dochodzi do wdrożenia Modułu NFZ. 
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Moduł ZRM 

1) Zmodyfikowano oznaczenie „Rozpoznanie główne”, „Rozpoznanie współistniejące 1” oraz 

„Rozpoznanie współistniejące 2”  

W KMCR w sekcji „Rozpoznanie” pola do uzupełnienia rozpoznania chorobowego pacjenta za 

pomocą kodów ICD10 zostały zmodyfikowane i są teraz opisane jako: „Rozpoznanie główne”, 

„Rozpoznanie współistniejące 1”, „Rozpoznanie współistniejące 2”, zgodnie z wymogami NFZ.  

 

 

W pierwszej kolejności należy dodać „Rozpoznanie główne”. Przed dodaniem rozpoznania 

głównego, pozostałe pola do wprowadzania rozpoznań współistniejących są nieaktywne.  

W następnej kolejności w razie potrzeby można dodać „Rozpoznanie współistniejące 1”, a następnie 

„Rozpoznanie współistniejące 2”. 

UWAGA!!! 

„Rozpoznanie główne” jest polem obowiązkowym, dlatego usunięcie rozpoznania głównego skutkuje 

usunięciem wszystkich rozpoznań współistniejących.  

 

 


